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2011: Um ano de Lutas e 
Conquistas para os Bancários

Retrospectiva 2011

Esta edição do Jornal Agita Bancário traz uma retrospectiva do ano 
que está chegando ao fim. 

Sindicato dos Bancários 
nas redes sociais

Sindicato dos Bancários 
nas redes sociais

Agora todos os bancários que                     
quiserem ter acesso a informação em 
tempo real, podem  acessar através 
do facebook (Bancários Taubaté) e 

pelo twitter (@bancariostte) todas as notícias 
relacionadas sobre a categoria.
    Como estratégia de comunicação o Sindicato dos 
bancários adotou a utilização das redes sociais,     
devido  a rapidez com que as  informações são atua-
lizadas na internet. Além das mídias 
sociais, os bancários de  
Taubaté e Região também podem se 
manter atualizados sobre os   
principais  acontecimentos pelo site:   
www.bancariostaubate.com.br.  
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Conferência Nacional 2011

Lançamento da Campanha 
Nacional em Taubaté 2011Editorial

Estamos chegando ao final de 2011. Um 
ano de lutas em defesa dos direitos dos 
trabalhadores bancários.

A greve nacional da categoria, considerada 
a maior em mais de duas décadas, demons-
trou que antes de tudo o bancário é um lutador.          
Tivemos uma paralisação poderosa, lutando 
contra uma conjuntura perversa,   resultado 
de uma crise econômica internacional, fruto 
da irresponsabilidade do sistema financeiro 
mundial. 

Foram 21 dias de greve, com a paralisação de 
mais de 9.000 mil agências bancárias e diversos 
centros administrativos dos principais bancos do 
país. Tornando-se uma greve histórica, onde a 
mobilização foi à palavra de ordem. 

E não poderia ser diferente. Nos 51 anos de 
fundação do Sindicato dos Bancários de  Taubaté 
e Região, a história da categoria bancária  sem-
pre foi pautada na luta e na mobilização em 
defesa dos direitos dos trabalhadores. Nada 
veio por acaso, ou pela generosidade dos 
banqueiros. 

A Campanha Nacional deste ano demonstrou 
persistência e conquistamos o reajuste salarial de 
9%, com aumento real e a valorização do piso 
da categoria, consolidando uma política de                
recomposição de salários que se mantém pelo 
oitavo ano consecutivo, além da aquisição da 
PLR maior.  

E as nossas conquistas não param. Nossa  con-
venção coletiva é resultado de muita luta e a ela 
agregamos cláusulas sociais que representam o 
pioneirismo na luta pela garantia por melhores 
condições de trabalho, exemplo disso o combate 
ao assédio moral e a segurança do trabalhador.

Mas, a luta continua.  E que venha 2012, 
pois estaremos prontos para mais uma jornada 
de mobilização desta categoria que tanto nos 
honra pertencer. 

E para todos aqueles que estão preparados 
para novas lutas, novas conquistas, dispostos 
a enfrentar todos os desafios, o Sindicato dos 
Bancários deseja um Feliz Ano Novo, de Paz, 
Saúde e Fraternidade.

Presidenta do Sindicato dos Bancários 
de Taubaté e Região

Vice Prefeita de Taubaté (PT)

Vera Saba
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Dirigentes Sindicais participam da 13° Conferência Nacional dos Bancários

Assembléias de deliberação 
e aprovação de greve 
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Paralisação da Agência Caixa 

Em parceria com o Sindicato Xx

Mobilização da Agência Bradesco
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Em agosto foi comemorado duas datas importantes. Os 51 anos de 
fundação do Sindicato e o dia do Bancário, que marcou  a trajetória 
dos trabalhadores nas lutas e conquistas da categoria na região.

 E para celebrar esse dia, uma grande festa foi realizado no Clube 
da Associação em Taubaté, que contou com cardápio diversificado, 
bebidas e muita música para animar os bancários.

Durante o baile foram sorteados mp4, câmera digital, notebook,   
celular entre outros prêmios para os bancários.

Principais Conquistas
Índice: 9 % para salários e demais verbas
(aumento real de 1,5%) 
Vale-refeição: R$ 19,78/dia
Cesta-alimentação: R$ 339,08/mês
13ª Cesta-alimentação: R$ 339,08
Auxílio creche/babá (até 71 meses):R$ 284,85/mês
Requalificação profissional: R$ 974,06

PLR: Esta parcela corresponderá a 90% (no-
venta por cento) do salário-base acrescido 
das verbas fixas de natureza salarial, reajusta-
dos em setembro/2011, mais o valor fixo de                    
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais),                  
limitada ao valor individual de R$ 7.827,29 
(sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e 
nove centavos).
Ranking: Os bancos não podem mais divulgar 
rankings individuais de performance por metas, 
fonte de pressão e humilhação na prática de  
assédio moral.
Segurança: Está proibido o transporte de valores 
por bancários e será ampliado o monitoramento 
eletrônico para proteção dos trabalhadores.
Dias parados: Não foi descontado nenhum 
dia dos trabalhadores em greve. Os dias fo-
ram compensados no máximo até 15 de de-
zembro, somente de segunda a sexta (não em 
feriados), em até duas horas de acréscimo na 
jornada por dia. Eventual saldo após esse pe-
ríodo, será anistiado.

Paralisação da Agência Itaú Paralisação da Agência Santander

Paralisação da Agência Banco do Brasil

Sindicato dos Bancários completa 51 anos de Aniversário

Paralisação da Agência HSBC



A sindicalização é de suma  im-
portância para os trabalhadores. 
Ao sindicalizar-se, o bancário for-
talece e amplia a representação 
da categoria, dando ao Sindicato 
força para lutar pela manutenção 
das conquistas, ampliação de                 
melhores condições de trabalho e 
qualidade de vida para todos. 

Nosso Sindicato é representa-
tivo e  pode crescer ainda mais 
com o aumento dos sócios.

O associado pode participar 
das atividades desenvolvidas 
pela instituição, além de estar 
sempre atualizado sobre as 
negociações.

O papel do Sindicato é fun-
damental na denúncia de atos 
contra o direito do trabalhador 
e da sociedade; 

Une os bancários em torno de 
interesses comuns;

Fiscaliza o cumprimento das 
conquistas da categoria;

Para maiores informações 
acesse o site ou faça uma visita 
à nossa sede.

 
Venha fazer parte!
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Sindicalize-se!
Juntos somos fortes
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Solicito minha admissão no quadro de associados desse Sindicato, concordando
cumprir com todas as normas que regem essa entidade.

Nome:

Endereço:

Bairro: CEP: Cidade:

Tel. Res.: Celular: E-mail:

RG: CTPS: CPF: N° de dependentes:

Data Sindicalização: Matrícula no Sindicato: Banco:

Est. Civil: Data Nasc.: Natural de:

Data Adm: Cargo/Função: Tempo de Serviço:

Matrícula funcional: Agência: Lotação:

Nível de Escolaridade: Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior Outros

AUTORIZAÇÃO

Autorizo o desconto, em folha de pagamento, da minha mensalidade como associado do Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Taubaté e Região, CNPJ nº 72.300.064/0001-19.

Assinatura do Associado

Assinatura do Associado

Nome:

Matrícula Banco: Banco: Agência:

FICHA  DE  SINDICALIZAÇÃO

Na campanha de Sindicalização 2011 além dos benefícios que ser
sindicalizado proporciona, serão realizados em agosto, mês do
dia do bancário,através das comemorações programadas pelo
Sindicato, sorteios de brindes e em novembro ao final da
Campanha será sorteado um carro zero km para todos os
bancários sindicalizados.
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